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 Na osnovu člana 63. Stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS“, br.124/12, 14/15 

i 68/15), vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku dobara 006/17 – Materijal 

za održavanje higijene оbjavljenа na Portalu javnih nabavki i Internet stranici narucioca, dana 

30.03.2017. godine na sledeći način 

 

 
 Na strani 25 Konkursne dokumentacije u delu VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ vrši se izmena u tabeli i dodaje nova kolona (proizvođač/komercijalni naziv proivoda). 

 Tako da posle izmene  obrazac VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

izgleda ovako 

 

 

VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности добара - материјал за одржавање 

хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању 

поступка бр. 08/03-006/17 од 20.03.2017. године, ЈН бр. 006/17 
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ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 
Течни сапун  220 литар     
Тоалет сапун 75 

гр 

240 ком     

Крема за руке 110 

мл 

140 ком     

Освеживач 

просторија (спреј 

300мл) 

60 ком     

Освеживач 

просторија Гладе 

150гр (или 

одговарајући) 

60  

ком 

 

 

   

Доместос 750мл 

(или 

60 ком     



одговарајући) 

Мр. Пропер  (или 

одговарајући) за 

подове  без 

дезинфекције, 

паковање 1 литар. 

Састав: <5% 

ањонских и 

нејонских 

тензида, 

фосфонати, 

бензоизотиазолин

, парфем, алфа 

исометхyл 

иононе, 

цитронелоол, 

гераниол, хаџyл 

цинамал, 

линалоол. У 

склопу понуде за 

наведени 

производ 

потребно је 

доставити копију 

декларације 

производа са 

паковања из које 

се види назив, 

произвођач, 

величина 

паковања и 

састав, као и 

безбедносни лист 

(МСДС) за 

понуђено добро.   

400 ком     

Пронто за подове 

750мл (или 

одговарајући) 

100 ком     

Течни вим 750мл 400 ком     
Мер за стакло 

750мл (или 

одговарајући) 

400 ком     

Мер за стакло-

распршивач 

750мл (или 

одговарајући) 

300 ком     

Хигијенске 

рукавице 

700 пар     

Убруси за руке-

кутија, димензија 

појединачног 

60 Кут.     



убруса је 22x22 

цм (+/- 3%), 

производ мора 

бити од 100% 

целулозе. У 

склопу понуде 

доставити 

извештај о 

здравственој 

исправности 

понуђеног добра 

у склопу кога се 

налази податак о 

садржају 

целулозе у 

готовом 

проивзоду који не 

сме бити мањи од 

96%. 

(двослојни, 

бели,250 ком. 

15/1) 

Магична крпа, 

димензија крпе 

минимум 30x30 

cm 

250 ком     

Кесе за смеће - 

120 лит 

7000 ком     

Кесе за смеће – 30 

лит. 

4000 ком     

Течност за судове 

1лит. 

50 ком     

Мер вц санитар 

750мл(или 

одговарајући) 

понуђено добро 

мора да садржи 

<5% нејонских 

тензида и мирис, 

као и да је на бази 

мравље киселине. 

У склопу понуде 

доставити 

безбедносни лист 

за понуђено 

добро. 

400 ком     

Абразивни сунђер 

(сунђер за суђе-

мањи) димензије 

минимално 9 x 6 

x 4,5 cm, са 

100 ком     



жљебом за руку 

на бочним 

странама 

 Сунђераста 

(трулекс)крпа, 

димензије 

минимум 

16x17cm 

100 ком     

Прашак за 

машинско прање 

Мерикс или 

одговарајући 

100 кг     

Прашак за ручно 

прање 300 гр 

200 ком     

Таблете за 

машину за суђе 

2x14 ком 

4 кут     

Тоалет папир 

ролна (двослојни, 

150 листића) – 

понуђено добро 

треба да буде 

састава израђено 

од 100% 

целулозе.  У 

склопу понуде 

доставити 

извештај о 

здравственој 

исправности 

понуђеног добра у 

склопу кога се 

налази податак о 

садржају целулозе 

у готовом 

проивзоду који не 

сме бити мањи од 

96%. 

850 ком     

Панол паста, 

паковање од 500 

гр са глицерином 

40 ком     

Зогер комплет 50 ком     
Уметак за зогер 30 ком     
Корпа за одпатке-

жичана,стандардн

е димензије 

20 ком     

Метла за 

домаћинство(плас

тична дршка) 

40 ком     

 УКУПНО без ПДВ-а:   



 
ПДВ (20%):  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 


